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Проект «Сила подвигу святого»

14 жовтня ми відзначатимемо два великих свята – День
українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.
Козаки в минулі часи вірили, що свята Богородиця захистить від
усякого лиха, відверне біду. Перед лютими січами козаки завжди
зверталися з молитвами до Пресвятої Богородиці.

До речі, погоду на зиму визначали саме на Покрову.
Вважалося, що цього дня починалася зима. «На Покрову до обіду
осінь, по обіді – зима », а ще казали: «Свята Покрова землю вкриє
де листком, а де сніжком». Яка погода на Покрову, такою буде й
зима.

Січ. Козаччина. Легендарне минуле нашого народу. Це
про неї М. Гоголь писав: «Так ось звідки вона, Січ! Ось те гніздо,
звідки вилітають усі горді й дужі, як леви. Ось звідки розливаються
воля й козацтво на всю Україну». Споконвіку Батьківщина
пишалася козаками, які її любили, як неньку величали й захищали
усі часи, коли загрожувала небезпека.
Основою козацької педагогіки, за свідченням істориків,
була система передачі життєвого досвіду, знань, умінь, навичок
народних традицій. Тож сьогодні ми перевіримо, що ви знаєте про
запорожців чи ви гідні називатися справжніми козаками.

Історія українського війська сягає тих древніх часів, коли
мешканці земель України вперше змушені були взятися за
зброю, щоб боронити життя і свободу своїх рідних, народу,
суспільства .

Уся історія державності України тісно пов’язана з
утворенням і розвитком війська. У часи Київської Русі основу
українського війська складали князівські дружинники й
народне ополчення. У період панування Золотої Орди

утворюються численні козацькі загони - на зразок
партизанських. Пізніше на основі таких загонів починається
формування козацького війська, яке згодом в документах
отримало назву “Військо Запорозьке”.

Саме особовий склад Війська Запорізького відіграв
вирішальну роль в історії українського народу середини 17 ст.
під проводом гетьмана Б. Хмельницького.
З початком Першої світової війни на території Галичини
був сформований легіон Українських січових стрільців.
Січовики боролися за звільнення України.
У часи другої світової війни (1939-1945) Україна
направила до лав Радянської Армії 2.5 млн. громадян. Серед
маршалів і генералів, які очолювали 15 фронтів, що діяли під
час Великої Вітчизняної війни, було багато українців за
походженням.
Восени 1942 р. в лісах на Волині створена Українська
повстанська армія (УПА). Загони УПА воювали на два
фронти: проти нацистських окупантів та проти радянських
військ і партизанів.
Афганська війна

Чи треба взагалі згадувати про війну? Деякі люди
кажуть”Ні”,а ми думаємо, що “Так”.Треба говорити про це
лихо до тих пір, доки людство всього світу скаже:”Ми не
тільки не хочемо війни, ми зробили все, щоб її не було”Що ми
знаємо про Афганську війну, про воїнів-інтернаціоналістів?
Війна ця тривала довгих 10 років з1979 по 1989 рік. Через
Афганістан пройшли з України 160 тисяч, загинуло 15 тисяч
наших солдатів, 35 тисяч було поранено.
Українські воїни не раз брали участь у миротворчих
операціях в Косові, Південному Лівані, Іраку. У мирний час
українські воїни приходили на поміч своєму народові в тяжкі
часи стихійних лих.

А сьогодні армія стала на захист мільйонів українців.
Вона здає найважчий екзамен на міць, відвагу і любов до
рідної землі.
Іменем доньки, що батька не знає
Іменем матері, що сина немає
Іменем жінки, що овдовіла

Іменем матері, що посивіла

Іменем пам’яті з роду до роду

Іменем чесним священним народу
Люди, не треба війни!

Щоб не вмирали дочки й сини!

Яка ж структура Збройних сил України? Пропонуємо
здійснити екскурсію до Збройних сил.
Управляє збройними силами генеральний штаб.

До складу Збройних сил України входять:
1.Сухопутні війська:

Механізовані танкові війська.

Ракетні війська.

Армійська авіація, десантні війська.
Повітряна оборона.

2.Повітряні сили-це військова авіація, радіотехнічні, зенітноракетні.
3.Військово-морські сили

4.Національна гвардія України

5.Військова служба правопорядку
6.Державна прикордонна служба

7.Антитерористичний центр при СБУ

8.Оперативно-рятувальна служба для цивільного захисту
України.
АТО

Сьогодні твориться історія, учасниками якої є ми самі. І
від кожного з нас залежить чи Україна надалі буде
незалежною державою, чи під владою Росії. Сьогоднішні події
в Україні не дають спати кожному свідомому українцю.
Знаємо, що на сході України проходить АТО ,неоголошена
війна.
Багато добровольців з нашого району зараз в АТО.

Ми з вами долучилися до акції: «Діти Київщини - воїнам
АТО» та проведення ярмарки солодощів.

